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Projeto 1 - Mackenzie 
 
 
1. Introdução 
 
Elaborar um projeto com as informações do Campus Higienópolis da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM) e gerar Mapas Temáticos. 
 
Serão utilizados os seguintes arquivos: 

 “Articulacao_Ortofotos_2007.kmz” – abrindo este arquivo no Google Earth podemos 
visualizar a articulação das Ortofotos da EMPLASA de 2007; 

 
 

 “Mapa.pdf” – este arquivo mostra a localização dos prédios do campus Higienópolis da 
UPM com a numeração antiga e a numeração nova; 
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 “Dados.xls” – este arquivo possui informações sobre cada prédio (área, salas, 
auditórios, bibliotecas e outras). 

 
 
 
2. Desenvolvimento 
 
1. Procurar no arquivo “Articulacao_Ortofotos_2007.kmz” da EMPLASA a quadrícula onde está 
localizada a UPM e anotar o código. 

 
 
2. Preencher o “Formulário para solicitação de Ortofotocartas 2007.docx”. 
 
3. Com o formulário preenchido, solicitar o GeoTiff à biblioteca da FAU - Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (Prédio 9) ou ao Prof. Sergio no LABGEO – Laboratório de 
Geotecnologias (Prédio 4). A imagem GeoTiff fornecida já está georreferenciada. 
 
4. Carregar o GeoTiff no QGIS e recortar do tamanho adequado utilizando o menu “Raster”, 
“Extração”, “Cortador”. 
 
5. Abrir o arquivo “Mapa.pdf” no Photoshop e salvar no formato “Tiff” com o nome “Mapa.tif”. 
Se você tiver dificuldade para realizar esta conversão, utilize o “Mapa.tif” disponível no site do 
curso. 
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6. Georreferenciar a imagem “Mapa.tif” utilizando como base o Geotiff da EMPLASA. 
 
7. Criar um novo shapefile para representar os principais prédios da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie – Campus Higienópolis. A tabela de atributos deste shapefile deverá 
ter, a princípio, apenas o identificador do prédio (ID) que pode ser encontrado no arquivo 
“Dados.xls”. 
 
8. Com o apoio da camada “Mapa.tif”, desenhar os principais prédio da UPM e definir o ID de 
cada um. Este campo ID servirá, mais adiante, para adicionar as informações do arquivo 
“Dados.xls” na tabela de atributos do shapefile. 
 
9. Utilizando o ID, efetuar a união do shapefile com o arquivo “Dados.xls” que possui as demais 
informações de cada prédio: 

 ID – código utilizado para associar os dados aos polígonos; 

 N_NOVO – número atual dos prédios do Campus (a partir de 2012); 

 N_ANTERIOR – antiga numeração dos prédios (antes de 2012); 

 USO – utilização e nome do prédio; 

 A_CONSTR – área construída (m2); 

 QTD_SALA – quantidade de salas de aula; 

 LAB – quantidade de laboratórios; 

 SANIT – quantidade de sanitários; 

 BIBLIOT – indica se o prédio possui (S) ou não possui (N) biblioteca; 

 AUDIT – indica a capacidade de lugares no auditório do prédio. O valor 0 indica que 
não existe auditório. 
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10. Criar os seguintes Mapas Temáticos: 
1. Mapa temático do tipo “Graduado” usando o campo “QTD_SALA” com 5 classes e 

modo “Intervalo Igual”. 
 

 
 

2. Mapa temático do tipo “Graduado” usando o campo “QTD_SALA” com 5 classes e 
modo “Quantil”. 

3. Mapa temático usando o campo “QTD_SALA” com 3 classes: Sem salas de aula, Até 25 
salas de aula e Acima de 25 salas de aula. 

4. Mapa temático apenas com os prédios que possuem biblioteca. 
5. Mapa temático apenas com os prédios que possuem auditório. 
6. Mapa temático que mostre em 4 classes de igual intervalo a quantidade de lugares em 

auditório de cada prédio. 
7. Mapa temático apenas com os prédios que não possuem nem auditório nem 

biblioteca. 
8. Mapa temático apenas com os prédios que possuem auditório, ou biblioteca ou 

ambos. 
9. Crie mais 5 mapas à sua escolha. 

 
11. Gerar os Mapas Temáticos no Compositor de Impressão e salvar no formato “pdf” com 
resolução de 300 dpi. Os mapas devem ter Título, Legenda, Escala, Rosa dos ventos, etc. 


